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Kullaným

GrindLazer™

- Düz, yatay beton veya asfalt yüzeyleri taþlamak için tasarlanmýþtýr -
- Malzemelerin beton ve asfalt yüzeylerden uzaklaþtýrýlmasý için -

- Sadece dýþ mekanda profesyonel kullaným içindir - 

Model 571002 - Ýleri kesme 

GrindLazer 270 (270 cc / 9 hp)

Model 571003 - Ýleri kesme 

GrindLazer 390 (390 cc / 13 hp)

Model 571004 - Geri yukarý-kesme (LineDriver™ ile kullanýlmalýdýr)

GrindLazer 480 (480 cc / 16 hp)

Model 571260 - Geri yukarý-kesme (LineDriver™ ile kullanýlmalýdýr)

GrindLazer 630 (627 cc / 21 hp)

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

Bu el kýlavuzundaki tüm uyarý ve 

talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn.

ti14752a
ti14763a

GrindLazer 270 ve 390 GrindLazer 630

(Tamburlar, kesiciler ve LineDriver™ ayrý olarak satýlýr)

Ýlgili El Kýlavuzlarý:

Onarým - 3A0102

Parçalar - 3A0103

ti25371a
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Uyarýlar

Aþaðýdaki uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir 

uyarýyý ve tehlike sembolü uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu uyarýlarý daima göz önünde bulundurun. Ürüne özel 

ilave uyarýlar, gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr.

UYARI

TOZ VE DÖKÜNTÜ TEHLÝKESÝ

Bu ekipmanýn betonu ve diðer kaldýrým malzemelerini taþlamakta kullanýlmasý, malzemelerden potansiyel 

olarak zararlý tozlarýn veya kimyasallarýn açýða çýkmasýna neden olabilir.

• Sadece ilgili hükümet güvenlik ve endüstriyel hijyen yönetmeliklerini bilen, eðitimli kullanýcýlar 

tarafýndan kullanýlmaya yöneliktir.

• Ekipmaný sadece iyi havalandýrýlmýþ bir alanda kullanýn.

• Tozlu koþullara uygun, uygunluk testi yapýlmýþ ve hükümet onaylý solunum maskesi kullanýn.

EKÝPMAN YANLIÞ KULLANIM TEHLÝKESÝ 

Yanlýþ kullaným ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.

• Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu veya alkolün etkisi altýndayken bu birimi kullanmayýn.

• Ekipmanda enerji varken çalýþma alanýný terk etmeyin. Kullanýlmadýklarýnda ekipmanlarý kapatýn.

• Ekipmaný günlük olarak kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý sadece orijinal Üreticinin yedek 

parçalarýný kullanarak hemen onarýn veya deðiþtirin.

• Ekipman üzerinde deðiþiklik ya da modifikasyon yapmayýn.

• Ekipmaný sadece tasarlandýðý amaç için kullanýn. Bilgi için bayiinizi arayýn.

• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.

• Geçerli tüm güvenlik yönetmeliklerine uyun.

• Çalýþma alanýndaki insanlarla güvenli bir çalýþma mesafesini koruyun.

• Borularýn, sütunlarýn, aðýzlarýn veya baþka nesnelerin çalýþma yüzeyinin dýþýna taþmasýný önleyin.

HAREKET EDEN ARAÇ TEHLÝKESÝ 

Dikkatsiz ve dalgýn araç kullanmak kazalara yol açar. Araçtan düþmek, insanlara veya cisimlere çarpmak 

veya diðer araçlarýn size çarpmasý ciddi yaralanma ve ölüme yol açabilir.

• Ýleri/geri pedallarýna ayaðýnýzla basmayýn.

• Dönüþleri yavaþça yapýn. 45°’den daha büyük dönüþler yapmayýn.

• Yokuþ aþaðý giderken çekiþ gücü kaybolabilir. 15°’nin üzerindeki eðimlerde çalýþmayýn.

• Yolcu taþýmayýn.

• Römork yapmayýn.

• Yalnýzca yol çizgi makinesi teçhizatýyla kullanýn.

• Tüm trafik alanlarýnda uygun trafik kontrolü kullanýn. A.B.D. Ulaþým Bakanlýðý, Karayollarý Genel 

Müdürlüðü Yeknesak Trafik Kontrol Cihazlarý El Kitabý’na (MUTCD) veya yerel ulaþým ve karayollarý 

trafik kurallarýna baþvurun.

HAREKETLÝ PARÇA TEHLÝKESÝ

Hareketli parçalar parmaklarýnýzý ve diðer uzuvlarý sýkýþtýrabilir ya da koparabilir.

• Hareketli parçalardan uzak durun.

• Ekipmaný, koruyucu siperler ya da kapaklar sökülmüþ durumdayken çalýþtýrmayýn.

• Ekipmaný kontrol etmeden, taþýmadan veya bakýmýný yapmadan önce güç kaynaðýný devreden çýkarýn.

YANIK TEHLÝKESÝ

Ekipman yüzeyleri çalýþtýrma sýrasýnda çok sýcak olabilir. Ciddi yanýklara engel olmak için, cihaza 

dokunmayýn. Cihaz tamamen soðuyana kadar bekleyin.



Uyarýlar

3A0127F 3

YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ

Çalýþma alanýndaki solvent ve boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn 

ve patlama tehlikesini engellemeye yardýmcý olmak için:

• Ekipmaný sadece iyi havalandýrýlmýþ alanlarda kullanýn.

• Motor çalýþýrken ya da sýcakken yakýt doldurmayýn, motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin. 

Yakýt yanýcýdýr ve sýcak bir yüzey üzerine dökülmesi durumunda alev alabilir ya da patlayabilir.

• Çalýþma alanýný solvent, paçavra ve benzin dahil her türlü atýktan temizleyin.

• Çalýþma alanýnda bir yangýn söndürücü bulundurun.

KARBON MONOKSÝT TEHLÝKESÝ

Egzoz, renksiz ve kokusuz olan zehirli karbon monoksit gazý içerir. Karbon monoksit solumak, ölüme 

neden olabilir. Ekipmaný kapalý alanda kullanmayýn.

KÝÞÝSEL KORUYUCU EKÝPMAN

Ekipmaný kullanýrken, bakýmýný yaparken ya da ekipmanýn çalýþma alanýndayken göz yaralanmalarý, 

zehirleyici tozlarýn veya kimyasallarýn solunmasý, yanýklar ve iþitme kaybý gibi ciddi yaralanmalara karþý 

korunmanýza yardýmcý olmalarý için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmanýz gereklidir. Bu ekipman, 

aþaðýdakileri kapsar ancak bunlarla sýnýrlý deðildir:

• Koruyucu gözlük

• Koruyucu ayakkabýlar

• Eldiven

• Ýþitme korumasý (Kulaklýk)

• Tozlu koþullara uygun, uygunluk testi yapýlmýþ ve hükümet onaylý solunum maskesi

UYARI
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Bileþen Tanýmlamasý 

ti14753a
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Bileþen Taným

A Motor Gaz Kelebeði Kolu Motor hýzýný ayarlar.

B Motor Durdurma Anahtarý Motora güç saðlar.

C Acil Durumda Kapatma Operatöre kelepçelenir ve çalýþtýrma sýrasýnda ipin baðlantýsý kesilirse motoru 

kapatýr.

D Tambur Ayar Kadraný Tambur kesme derinliðini ayarlar.

E Tambur Kavrama Kolu Kol kavradýðýnda, kol çubuklarý aþaðý itilerek, kesme tamburu yüzeyden 

kaldýrýlabilir ve UP (Yukarý) konumda kilitlenebilir. Tambur UP (Yukarý) 

konumunda kilitlendiðinde, GrindLazer, tambur yüzeye dokunmadan hareket 

ettirilebilir.

F Ön Tekerlek Kilitleme Kolu Ön tekerlek genellikle kilitlenerek, GrindLazer’ýn düz bir çizgiyi izlemesi 

saðlanýr. Kol kavradýðýnda, ön tekerlek kilidi açýlýr ve ön tekerlek serbestçe 

dönebilir.

G Arka Tekerlek El Freni Arka tekerleðin hareket etmesini önler. 

H Tambur Eriþim Paneli Kesme tamburunu deðiþtirmek için eriþim saðlayan çýkarýlabilir plaka.

K Derinlik Kontrol Tekerlekleri Kesme tamburunu kademelendirir.

M Vakum Portu Çalýþtýrma esnasýnda toz ve döküntüleri azaltmak için vakum baðlanacak port.

N Taþýma Noktalarý Nakliye veya onarým esnasýnda GrindLazeri kaldýrmak için kullanýlan 

güçlendirilmiþ noktalar.
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Kullaným

GrindLazer, düz, yatay beton veya asfalt zemin 

parçalarýný düzleþtirmek için tasarlanmýþtýr. 

GrindLazer 270 (270 cc) ve GrindLazer 390 (390 cc) 

modelleri, birimin arkasýnda konumlanan tek bir operatör 

tarafýndan veya LineDriver ile birlikte kullanýlmak üzere 

tasarlanmýþtýr. GrindLazer 480 (480 cc) ve GrindLazer 

630 (627 cc), SADECE LineDriver ile çalýþtýrýlabilir. 

Çalýþma alanýndaki insanlarla güvenli bir çalýþma 

mesafesini koruyun. Borularýn, sütunlarýn, aðýzlarýn 

veya baþka nesnelerin çalýþma yüzeyinin dýþýna 

taþmasýný önleyin.

Çalýþtýrma

Motoru çalýþtýrmadan önce aþaðýdaki iþlemleri yapýn:

• Motor el kýlavuzunu okuyun ve anlayýn

• Tüm siperliklerin yerlerinde ve sabit olduðundan 

emin olun

• Tüm mekanik sabitleyicilerin saðlam olduðundan 

emin olun

• Motorda ve diðer dýþ yüzeylerde hasar kontrolü yapýn

• Her iþ için doðru kesici kullanýn. Tamburun dengeli 

olduðundan ve doðru sayýda, boyutta ve türde kesici 

tekerleklerinin kullanýldýðýndan emin olun. Tambur 

þaftýnýn kilitli ve sabit olduðundan emin olun.

• Çalýþma yüzeyinden taþan boru, sütun, döþeme 

eklentileri veya baþka nesneleri bulmak için çalýþma 

alanýný kontrol edin. Çalýþma sýrasýnda bu nesnelerle 

temastan kaçýnýn.
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Tambur Kurulumu/Deðiþtirilmesi

Kurulum

NOT: Karpit Döven Kesici tamburlar belirli bir yönelim 
veya yön gerektirmez. Karpit Çarklar ve Elmas Býçaklar 
yönlüdür. Bunlar, Çarklarýn ve Býçaklarýn oklarý tamburun 
dönüþ yönüyle ayný yöne bakacak þekilde monte 
edilmelidir.

270 ve 390 modelleri, “ileri kesme” taþlamasý için 
tasarlanmýþtýr (tambur, seyir yönüyle ayný yönde döner). 
480 ve 630 modelleri, “geri (yukarý kesme)” taþlamasý 
için tasarlanmýþtýr (tambur, seyir yönüyle ters yönde 
döner).

1. Yedek tamburu altýgen þafta kaydýrarak geçirin.

2. Tambur Eriþim Panelini (H) Deðiþtirin.

3. Tambur Ayar Kadranýný (D) indirerek ve Tambur 
Kavrama Kolunu (E) çekerek tamburun zemine 
dayanmasýný saðlayýn. 

Kapak mili ve delik ayný hizada olmalýdýr.

4. Tambur Eriþim Panelindeki (H) dört cývatayý sýkýn.

5. Tambur Ayar Kadranýný (D) maksimuma getirin.

Sökme

1. Dört cývatayý ve Tambur Eriþim Panelini (H) çýkartýn.

2. Tamburu altýgen þafttan kaydýrarak çýkartýn.

Karpit Çark Elmas Býçak
ti15142ati15141a

Ýleri Kesme Geri (yukarý kesme) 

ti15138ati15137a

(270/390 Modelleri) 480/630 Modelleri

ti14766a

ti14764a

ti14756a ti14755a

ti15256a

ti15257a

ti14767a

ti14765a
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Motorun Çalýþtýrýlmasý

3. GrindLazer’ýn hareket etmesini önlemek için Arka 
Tekerlek El Frenini (G) devreye alýn. 

4. Sadece 480/630 Modelleri: LineDriver’ý 
GrindLazer’e baðlayýn.

5. Tambur UP (Yukarý) konumda kilitlenene kadar 
kol çubuklarýný aþaðý itin.

6. Sadece 480/630 Modelleri: Motor Durdurma 
Anahtarýnýn (C) UP (Yukarý) konumunda 
bulunduðundan emin olun.

7. Motoru Çalýþtýrýn:

a. Yakýt valfini açýk konumuna getirin.

b. Jikleyi kapalý konumuna getirin.

c. Motor Güç Anahtarýný (B) ON (Açýk) konumuna 

ayarlayýn.

d. Motor çalýþtýrma ipini çekin.

e. Motor çalýþtýktan sonra, jikleyi açýk 

konumuna getirin.

f. Gaz kelebeðini istenen ayara getirin.

ti14754a

ti15089a

ti14758a

ti15088a

ti5248a

480 Modelleri270/390 Modelleri

ti5249a

480 Modelleri270/390 Modelleri 630 Modelleri

ti3315a
ti14872a

270 ve 390 Modelleri 480/630 Modelleri

ti5263a

480 Modelleri270/390 Modelleri 630 Modelleri

ti6483a
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Malzeme Kesilmesi

1. Motoru Çalýþtýrýn, bkz. sayfa 7.

2. Acil Durumda Kapatma Kordonunu (C) operatöre 

baðlayýn.

3. Arka Tekerlek El Frenini (G) devreden çýkarýn.

4. Motor Gaz Kelebeði Kolunu (A) istenen ayara 

kaydýrýn.

NOT: Motor boþta çalýþýrken tambur debriyajý 

kavrama yapmaz. 480/630 Modelleri: LineDriver, 

GrindLazer’e baðlanmýþ olmalýdýr.

5. Kol çubuklarýný aþaðý itin, kavramam kolunu çekin 

ve tamburu DOWN (aþaðý) konuma indirin.

6. Tambur yüzeyle temas edene ve istenen derinliðe 

ulaþýlana kadar Tambur Ayar Kadranýný (D) çevirin. 

NOT: Kadraný istenen derinliðe getirmek için birkaç 

deneme kesimi yapýlmasý gerekebilir.

NOT: Sert yüzeylerde, istenen derinliğe ulaşmak 
için 1/32 inç’lik artışlarla birkaç deneme yapmak en 
iyisidir.

ti14762a

ti14757a

ti6483a

ti14755a

ti14756a
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Derinlik Kontrol Tekerlekleri

Derinlik Kontrol Tekerleklerinin 5 Ýnç veya 
10 Ýnç Geniþlikte Kesme Kýlavuzu Olarak 
Kullanýlmasý

5 inçlik bir kesim yapmak için, Derinlik Kontrol 

Tekerleklerinin (K) dýþýna iki ara halka takýn.

10 inçlik bir kesim yapmak için, Derinlik Kontrol 

Tekerleklerinin (K) içine iki ara halka takýn.

Tambur Nasýl Kademelendirilir

Tamburu uygun bir þekilde kademelendirmek için, 

GrindLazer bir düz kademe yüzeyde durmasý gerekir.

Derinlik Kontrol Dişlileri Ayarı
1. Tamburun doðru bir þekilde kurulu olduðundan 

emin olun (bkz. Tambur Deðiþtirilmesi, sayfa 6). 

2. Kol çubuklarýný aþaðý itin, kavramam kolunu çekin 

ve tamburu DOWN (aþaðý) konuma indirin.

3. Derinlik Kontrol Tekeri tablasýndaki üç adet 

cývatayý (T) gevþetin (ama sökmeyin).

4. Yüzeyde düz yatýncaya kadar tablayý ayarlayýn.

5. Tabladaki üç cývatayý (T) sýkýn.

Arka Aks Ayarı
Derinlik kontrol dişlileri düzgün ayarlı olduğu halde 
kesme derinliği eşit değilse (Derinlik Kontrol Dişlileri 
Ayarı bölümüne bakın) aşağıdaki arka aks ayarı adım-
larıyla devam edin.

1. Kesme derinliği farkını ölçün.

2. Derin kesen tarafta şasi ve arka aks arasına (kesme 
derinliği farkına) eşit kalınlıkta pul yerleştirin.

a. Şasinin her iki tarafındaki somunları gevşetin.

b. Aks ve şasi arasına bir pul yerleştirin.

c. Her iki saplamayı da 12-15 ft-lbs torklayın.

S S

KK

ti15095a

5 inç

SS

K K

ti15094a

10 inç

T

ti15229a

ti28529a
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Malzeme Kesmenin Durdurulmasý

1. Tambur UP (Yukarý) konumda kilitlenene kadar kol 

çubuklarýný aþaðý itin.

2. Motor Gaz Kelebeði Kolunu (A) düþük ayara 

kaydýrýn.

3. Motor Güç Anahtarýný (B) OFF (Kapalý) konumuna 

ayarlayýn.

Temizlik

Her iþ gününün sonunda, soðuduktan sonra makinenin 

tüm dýþ yüzeyini temizleyin. Aþýnmýþ veya hasarlý parça 

kontrolü yapýn ve gereken Bakýmý, bkz. sayfa 12, 

gerçekleþtirin.

ti14758a

ti6482a

ti15176a

270 ve 390 Modelleri 480/630 Modelleri

ti15177a
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Kesme Tamburu Gruplarý

Farklý tambur konfigürasyonlarý, farklý uygulamalar için 

kullanýlabilir. GrindLazer’le uyumlu üç farklý tambur 

grubu türü vardýr: karpit dövenler, karpit çarklar ve 

elmas býçaklar.

Karpit Döven Kesici/Grubu

Ýþaret çizgisini silmek için derinliði yavaþ yavaþ 

aþaðý ayarlayýn (minimum miktarda döþenmiþ yüzey 

temizlenmelidir).

Karpit Çark Kesici/Grubu

Derin kesmeler için en iyi sonuçlar, birkaç ince geçiþ 

yapýlarak elde edilir. Tek bir geçiþ, 1/32 inçten daha 

derin olmamalýdýr, aksi durumda çubuklar veya kesiciler 

hasar görebilir.

Elmas Býçak Grubu 
(Sadece 480/630 modelleri)

Çalýþma sýrasýnda Derinlik Kontrol Tekerleklerini (K) 

izleyin; tekerlekler patinaj yapýyorsa, uygun derinliðe 

ulaþýlmýþtýr.

Kesici ve Tambur Gruplarý

• Motor zorlanmamalýdýr. Motoru tam hýzda çalýþtýrýn 

ve ileri hýzý, yapýlan iþe uygun þekilde ayarlayýn. 

Daha sert beton yüzeylerin, asfalt veya diðer 

yumuþak yüzeylere göre daha yavaþ kesilmesi 

gerekir.

NOT: Tambur Ayar Kadranýndaki (D) her artýþ, kesme 

tamburunda 0,010 inçlik (0,25 mm) derinlik deðiþimine 

karþýlýk gelir.

Kol Çubuðu Ayarý
Kol çubuðunu ayarlamak için: dört vidayý (S) sökün, 

kol çubuðunu istenilen yüksekliðe kaydýrýn ve vidalarý 

deðiþtirin ve sýkýn.

Kullandýktan sonra tamamen soðuyana kadar tambura 

dokunmaktan veya tamburu taþýmaktan kaçýnýn.

UYARI

Elmas Býçaklar, býçaklarýn etrafýnda hava akýþýyla 

soðutulacak þekilde tasarlanmýþtýr. Býçaðý her 

10-15 saniyede bir kesme iþleminden kaldýrýn, 

ardýndan birkaç saniye boyunca tam hýzda 

çalýþtýrarak býçaklara zarar verebilecek aþýrý 

ýsý birikimini önleyin.

S

S
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Bakým

GrindLazer’ý düzgün çalýþtýrabilmek ve kullaným ömrünü 

korumak için aþaðýdaki adýmlarýn izlenmesi gerekir.

ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE: 

• Tüm birimi hasar veya gevþek baðlantý bakýmýndan 

gözle kontrol edin

• Motor yaðýný kontrol edin (bkz. motor el kýlavuzu)

• Tambur rakorlarýný ve kesicileri kontrol edin

• Tamburu eþitsiz yýpranmaya karþý kontrol edin

• Lastik basýncýnýn uygun olduðunu kontrol edin

GÜNLÜK:

• Hava filtresi elemanýný takýn ve temizleyin

• Birimin dýþ kýsmýndan toz ve birikintileri temizleyin 

(basýnçlý yýkayýcý veya baþka yüksek basýnçlý temizlik 

ekipmaný KULLANMAYIN)

• Motor yað seviyesini kontrol edin ve eksikse 

tamamlayýn

• Gaz tankýný kontrol edin ve doldurun 

• Hava filtresi kapaðýný çýkarýn ve elemaný temizleyin. 

Gerekirse elemaný deðiþtirin. Yedek elemanlarý 

yerel motor bayiinizden temin edebilirsiniz.

ÝLK 20 SAATLÝK ÇALIÞMADAN SONRA:

• Motor yaðýný boþaltýn ve temiz (yeni) yað doldurun. 

Doðru viskozite için motor el kýlavuzuna bakýn.

HER 40-50 SAATLÝK ÇALIÞMADAN SONRA: 

• Motor yaðýný deðiþtirin (bkz. motor el kýlavuzu)

• Tekerlek yataklarýný gresleyin

GEREKTÝÐÝ ZAMAN:

• Tahrik kayýþýný ve kayýþ gerginliðini kontrol edin 

ve gerekirse deðiþtirin veya sýkýlaþtýrýn

Motor bakýmýna iliþkin ek bilgi almak için, Honda 

(270 ve 390 modelleri) veya Briggs and Stratton 

(480 modelleri) motor el kýlavuzuna bakýn.

Direksiyon Tekerleðinin Bakýmý

HER AY:

• Tekerlek yataðýný yaðlayýn

• Pim aþýnmasýný kontrol edin. Pim aþýnmýþsa, 

direksiyon tekerleðinde oynama olacaktýr. Pimi 

gerektiði gibi ters çevirin ya da deðiþtirin.

• Gerektiðinde direksiyon tekerleðinin 

hizalandýrmasýný kontrol edin. Hizalandýrmak için: 

vidayý gevþetin, tekerleði hizalandýrýn ve vidayý sýkýn.

Ön Döner Tekerlek Hizalandýrmasý

1. Baþlýk vidasýný gevþetin.

2. Gerekirse, hizalandýrmayý güçlendirmek için ön 

tekerlek çatalýný saða veya sola doðru döndürün.

3. Baþlýk vidasýný sýkýn. GrindLazer’ý itin ve ellerinizi 

GrindLazer’den çekerek çalýþmasýný saðlayýn.

NOT: GrindLazer çekici saða ya da sola dönerse, 

GrindLazer düz dönünceye kadar 1. ve 3. adýmlarý 

tekrarlayýn.

Kullandýktan sonra tamamen soðuyana kadar motora 

ve tambura dokunmaktan kaçýnýn.
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GrindLazer 270 

(Model 571002)
Boyutlarý

Ambalajsýz Ambalajlý

Aðýrlýk lb/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Yükseklik inç/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Geniþlik inç/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

Uzunluk inç/cm: 300 (136) 400 (181)

Gürültü (dBa)

Ses gücü 

ISO 3744’e göre:
107,3

Ses Basýncý 

3,1 feet’te (1 m) ölçülmüþ:
91,6

Titreþim (m/sn2), ISO 3744’e göre

LineDriver olmadan: 7,9

LineDriver ile: 8,3

SAE J1349’a göre Nominal Güç (Beygir Gücü)

8,0 @ 3600 rpm

Maksimum depolama süresi 5 yıl olarak
Maksimum kullanım süresi 10 yıl olarak
Güç verimliliği faktörü 200 litre başına yer metre

GrindLazer 390 

(Model 571003)
Boyutlarý

Ambalajsýz Ambalajlý

Aðýrlýk lb/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Yükseklik inç/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Geniþlik inç/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

Uzunluk inç/cm: 310 (141) 410 (186)

Gürültü (dBa)

Ses gücü 

ISO 3744’e göre:
109,3

Ses Basýncý 

3,1 feet’te (1 m) ölçülmüþ:
93,6

Titreþim (m/sn2), ISO 3744’e göre

LineDriver olmadan: 7,5

LineDriver ile: 5,9

SAE J1349’a göre Nominal Güç (Beygir Gücü)

11,0 @ 3600 rpm

GrindLazer 480 

(Model 571004)
Boyutlarý

Ambalajsýz Ambalajlý

Aðýrlýk lb/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Yükseklik inç/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Geniþlik inç/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

Uzunluk inç/cm: 330 (150) 430 (195)

Gürültü (dBa)

Ses gücü

ISO 3744’e göre:
108,6

Ses Basýncý 

3,1 feet’te (1 m) ölçülmüþ:
92,1

Titreþim (m/sn2), ISO 3744’e göre

LineDriver ile: 4,9

SAE J1349’a göre Nominal Güç (Beygir Gücü)

16,0 @ 3600 rpm
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GrindLazer 630

(Model 571260)
Boyutlarý

Ambalajsýz Ambalajlý

Aðýrlýk lb/kg: 46 (116,8) 50,5 (128,3)

Yükseklik inç/cm: 28 (71,1) 37 (94,0)

Geniþlik inç/cm: 62 (157,5) 73 (185,4)

Uzunluk inç/cm: 338 (153) 438 (199)

Gürültü (dBa)

Ses gücü

ISO 3744’e göre:
108,6

Ses Basýncý 

3,1 feet’te (1 m) ölçülmüþ:
92,1

Titreþim (m/sn2), ISO 3744’e göre

LineDriver ile: 4,9

SAE J1349’a göre Nominal Güç (Beygir Gücü)

21,0 @ 3600 rpm
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Standart Graco Garantisi

Graco, satýþ tarihinden kullaným için orijinal alýcýya kadar Graco tarafýndan üretilen bu dokümanda belirtilen ve Graco adýný taþýyan tüm ekipmanda 

malzeme ve iþçilik hatalarýnýn bulunmadýðý garantisini verir. Graco tarafýndan yayýnlanan her türlü özel, geniþletilmiþ ya da sýnýrlý garanti hariç 

olmak üzere, Graco satýþ tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafýndan arýzalý olduðu belirlenen tüm ekipman parçalarýný onaracak ya da 

deðiþtirecektir. Ancak bu garanti, ekipmanýn Graco’nun yazýlý önerilerine göre monte edilmiþ, çalýþtýrýlmýþ ve bakýmý yapýlmýþ olmasý durumunda 

geçerlidir.

Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza, 

tahrif, veya Graco’nunkiler haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. Graco 

gerek Graco ekipmanýnýn Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlar, aksesuarlar, ekipman veya malzemelerle uyumsuzluðundan gerekse de 

Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlarýn, aksesuarlarýn, ekipmanýn veya malzemelerin uygunsuz tasarýmýndan, üretiminden, kurulumundan, 

kullanýmýndan ya da bakýmýndan dolayý kaynaklanan arýza, hasar veya aþýnmadan Graco sorumlu olmayacaktýr.

Bu garanti iddia edilen hatanýn doðrulanmasý için bir Graco yetkili bayiine hatalý olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliyesinin önceden ödenmiþ 

olmasý koþuluna baðlýdýr. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onaracak ya da deðiþtirecektir. 

Nakliyesi ön ödeme ile yapýlmýþ ekipman orijinal alýcýya iade edilecektir. Eðer ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik hatasýna 

rastlanmaz ise, onarým iþi parça, iþçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karþýlýðýnda yapýlacaktýr.

BU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝSÝ YA DA TÝCARÝ ELVERÝÞLÝLÝK GARANTÝSÝ DE DAHÝL 

AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELÝRTÝLEN DÝÐER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE GEÇMEKTEDÝR. 

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco’nun yegane yükümlülüðü ve alýcýnýn yegane çözüm hakký yukarýda belirtilen þekilde olacaktýr. Alýcý 

baþka hiçbir çözüm hakkýnýn (arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kar kayýplarý, satýþ kayýplarý, kiþilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diðer 

tüm arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kayýplar da dahil ama bunlarla sýnýrlý olmamak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlaline iliþkin her 

türlü iþlem, satýþ tarihinden itibaren iki (2) yýl içinde yapýlmalýdýr.

GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEYEN AKSESUARLAR, EKÝPMAN, MALZEMELER VEYA 

BÝLEÞENLERLE ÝLGÝLÝ OLARAK, GRACO HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE ÝMA EDÝLEN TÜM TÝCARÝ VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK 

GARANTÝLERÝNDEN FERAGAT EDER. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, benzin motorlarý, 

motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) eðer var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco, alýcýya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde makul bir 

þekilde yardýmcý olacaktýr.

Graco hiç bir durumda, gerek sözleþme ihlali, garanti ihlali ya da Graco’nun ihmali gerekse bir baþka nedenden dolayý olsun, Graco’nun iþbu 

sözleþme uyarýnca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleþme ile satýlan herhangi bir ürün ya da diðer mallarýn tedarik edilmesi, performansý 

ya da kullanýmýndan kaynaklanan dolaylý, arýzi, özel ya da sonuç olarak ortaya çýkan zararlardan sorumlu olmayacaktýr.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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